_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

____________№2018529881___________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої
діяльності.
1. Планована діяльність
Будівництво і експлуатація Дністровської Вітроелектростанції (Дністровської ВЕС)
загальною встановленою потужністю 150 МВт та внутрішніх ліній електропередачі в
межах вітрополя ВЕС. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок
місцевого відновлюваного джерела енергії – вітру, орієнтовний термін експлуатації
ВЕС – 25 років (може бути продовжений в залежності від технічних характеристик
обраного типу основного обладнання ВЕС). Будівництво Дністровської ВЕС
планується в Білгород-Дністровському районі Одеської області за межами населених
пунктів с. Старокозаче, с. Козацьке Старокозацької сільської ради (Старокозацької
ОТГ), с. Молога Мологівської сільської ради (Мологівської ОТГ), с. Семенівка
Семенівської сільської ради та с. Удобне Маяківської сільської ради (Маяківської ОТГ).
Загальна площа території передбаченої під розміщення з ВЕУ (платформи) та ПС ВЕС
складатиме до 24,1 га. Річна потреба ВЕС в воді – до 108 м3. Власна річна потреба в
електроенергії – до 8 000 МВт*год.
Висоти башт ВЕУ, що розглядаються Інвестором, в місці розміщення гондоли
становлять від 110 м до 134 м, в залежності від виробника обладнання. Діаметри
роторів ВЕУ, що розглядаються Інвестором, становлять від 110 м до 137 м, в
залежності від виробника обладнання.
Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 525
000 МВт*год.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІСТРОВСЬКА
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ»
Код згідно з ЄДРПОУ 41360742
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, буд.37-41, 3-й поверх.
Директор - Грищенко Дмитро Іванович, телефон +38(066)884-29-90.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України. Департамент екологічної безпеки
та дозвільно-ліцензійної діяльності. Управління з питань оцінки впливу на довкілля та
дозвільно-ліцензійної діяльності. Відділ оцінки впливу на довкілля.
Місцезнаходження: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035.
Тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що надається Департаментом Державної
архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та
будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 № 466.
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25,
але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться
23 серпня 2018р. о 09 год. 00 хв. в Будинку офіцерів за адресою: Одеська область, місто
Білгород-Дністровський, вул. Пушкіна, 21.
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
23 серпня 2018 р. о 10 год. 30 хв. в будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів за
адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Мологівська сільська рада
(Мологівська ОТГ), село Молога, вул Кишинівська 312.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (треті) відбудуться
23 серпня 2018 о 12 год. 00 хв. в будівлі Семенівської сільської Ради за адресою:
Одеська область, Білгород-Дністровський район, Семенівська сільська рада, село
Семенівка, вул. Молодіжна 1.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (четверті) відбудуться
23 серпня 2018 о 13 год. 30 хв. в будівлі Старости села за адресою: Одеська область,
Білгород-Дністровський район, Старокозацька сільська рада (Старокозацька ОТГ), село
Козацьке, вул. Центральна, 50а.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (п’яті) відбудуться
23 серпня 2018 о 15 год. 00 хв. в Будинку культури за адресою: Одеська область,
Білгород-Дністровський район, Маяківська сільська рада (Маяківська ОТГ), село
Удобне, вул. Коцюбинського 75.
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України. Департамент екологічної безпеки
та дозвільно-ліцензійної діяльності. Управління з питань оцінки впливу на довкілля та
дозвільно-ліцензійної діяльності. Відділ оцінки впливу на довкілля.
Місцезнаходження: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035.
Тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і
пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України. Департамент екологічної безпеки
та дозвільно-ліцензійної діяльності. Управління з питань оцінки впливу на довкілля та
дозвільно-ліцензійної діяльності. Відділ оцінки впливу на довкілля.
Місцезнаходження: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035.
Тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 318 аркушах та додатки.
__________________________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
__________________________________________________________________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
- ТОВ «ДНІСТРОВСЬКА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ», адреса: 04053, м. Київ, вул.
Січових стрільців, буд.37-41, 3-й поверх, контактна особа - Грищенко Дмитро Іванович,

з 13.08.2018 р.
- будівля Мологівської сільської ради (Мологівської ОТГ), адреса: Одеська область,
Білгород-Дністровський район, Мологівська сільська рада (Мологівська ОТГ), вул.
Кишинівська 221а, контактна особа - голова сільської ради Німачук Олег Степанович, з
13.08.2018 р.
- будівля Семенівської сільської ради, адреса: Одеська область, Білгород-Дністровський
район, Семенівська сільська рада, вул. Молодіжна 1, контактна особа - голова сільської
ради Зотік Олена Олександрівна, з 13.08.2018 р.
- будівля Старокозацької сільської ради (Старокозацької ОТГ), адреса: Одеська
область, Білгород-Дністровський район, Старокозацька сільська рада (Старокозацька
ОТГ), вул. Соборна, 34 контактна особа - голова сільської ради Бойко Вадим
Валерійович, з 13.08.2018 р.
- будівля старости села Удобне, адреса: Одеська область, Білгород-Дністровський
район, Маяківська сільська рада (Маяківська ОТГ), вул. Кочубинського 75, контактна
особа – староста села Лисенко Анатолій Миколайович, з 13.08.2018 р.
- Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля з 13.08.2018 р.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

